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s& nói dắtờ 

@.uiín “Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm Sinh học II ” 
được biôn soạn trên ncn sách giáo khoa 11 hiện hành. Nội dung gồm các chương 
của phần Sinh học cá thể gồm: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh 
trương và phát triển, sinh sản. 

I. CÁC YÊU CẦU Cơ BẢN: 
Đây là phần mục đích yêu cầu của toàn chương, giúp học sinh nắm một cách 

khái quát nhất về các loại kiến thức trọng tâm. 

II. BÀI TẬP Tự LUẬN: 
Gồm các câu hỏi tự luận có hộ thống, xếp từ dễ đến khó dần. Cung cấp các loại kiến 

thức cơ bản của chương, giúp học sinh nắm được kiến thức khái quát của chương. 

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Phần này gồm các câu hỏi ưắc nghiệm, 

học, các câu hỏi ưắc nghiộm được xếp lừ dỗ đến khó, giúp học sinh hệ thống hóa 
và nâng cao kiến thức. Trong dó những câu hỏi nâng cao được đánh dâu (*), (**) 
tùy mức độ. Cuối mục có phần đáp án và hướng dẫn giải các câu hỏi giúp học sinh 
(lánh giá và rút kinh nghiộm khi làm bài ưắc nghiệm. 

Mặc dù tác giả đã rất cố gắng ưong quá trình biên soạn nhưng chắc khó tránh 
khỏi thiếu sót. Tác giẵ mong nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của dộc giả để 
khi tái bẵn, cuốn sách được hoàn thiện hơn. 

Huỳnh QuỄÍc Thành 



CHUYỂN HÓA VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG J 
A CHUYỂN HỐA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ở THỰC VẬT 
I CÁC YÊU CÁU CO BẢN 

1- VẺ KIẾN THỨC: ^ 

'ÓI chức nùnỊỊ hút nước và khoúnỊỊ: cấu tạo các hào íỊuur. lục lụp. ti thể phù hợp 

2- VỀ Kĩ NĂNG: 
+ Vận dụng kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, sơ đồ hóa, khái 

+ Giải thích được các hiộn tượng xảy ra trong tự nhiên cùa đối tượng thực vật. 

II. BÀI TẬP Tự LUẬN 
□ Cáu 1. Trình bày vẻ cấu tạo của tế bào lóng hút phù hợp vđi chức năng hút 

nước. Vì sao tế bào lông hút có thể hút dưực nước băng hình thức thẩm thâu? 
Gợi ỷ: 

Đặc điếm của tế bào lông hút: 
- Thành tê'bào mỏng, khổng thâm cutin. 
- Chỉ cố một không bào trong trung tâm lớn. 

Do vây, các dạng nưđc tự do và dạng nước liên kết không chặt từ đất, được tế 
bào lồng hút hấp thụ do sự chênh lệch về áp suất thẩm thâu (nồng độ dịch bào 
của tế bào lông hút, cao hơn nồng độ dịch dất). 
□ Côu 2. Rỉ nhựa, ứ giọt là gì? Giải thích tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở 

những cây bụi thấp và những cây thân thảo? 

1. Iliộn tưựng rì nhựa: 

bị cắt. Đó là những giọt nhựa do rỗ đẩy từ mạch gỗ ở rễ, lên mạch gỗ ở thân. 































quang hợp. 

cho phản úng sáng. 



Giải phiu 
Thực vật ôn đâ. á nhiệt dới 
Tế bào quanh bó mậch kém 
phát triển 
TỄ bào mỗ giậu cố lục lạp nhồ. 

Thực vật nhiệt đới 
Tế bào quanh bó mạch phát 
triển 
Chúa nhiổu lục lạp lớn, nhiểu 

Cdikigđộ 
quang hợp 

Thấp (40 - 60 mg COí /dmVh) Cao (65 - 80mg CtydnvVh) 

1 Điểm bu CO, 
í NhutáirtSídb 

OiỂm no ánh sáng tháp 
Ngửng quang hợp nỂu tác dộng 
cùa ánh sáng gẩn bão hoà 
Cao ( 30 - 70 ppm)_ 
Tháp (dua 25°C) 

Điểm no ánh sáng cao 

động ánh sáng gán bão hoà. 
Thíp (thddng < 5 ppm) 
Cao (trẽn 30°C) 

Cuangdộ Bé 

Chu trinh díng 

CỊịS nhận ro 
Sản phẩm đâu 
tiên 
Các sản phẩm 
trung gian_ 

Canuin Hacth - Slack 

Ribuiaa) 1,5 diphôtphat (RiDP) Phôtpho Enol Pyruvat (PEP) 
Đucmg có 3 cac bon - Axit 3 Đititng có 4 cacbon 
phỡtpho glixêric (APG) Axit oxaỉo Axêtic (AOA) 
Cj. Cá, Cs, c, c. 

ị ' • ' . ;< Các gluxit Các Prôtêin 
HÔ hấp sáng Cố ( bẽu hao từ 20 - 50% sàn Không 

Hiệu quả Tháp Cao 





nghiệm, lấy lay bịt đầu ống nghiệm, nhấc 

lỏ ngoài ánh sáng cây xanh ihải khi 0X1. 
p là gì? Nêu vai trò của quá uìnhhô hấpđối V 

i các hợp chất hữu cơ thành COi1 



























■ Khí khổng md khi cây thừa nưđc. 
lu 48. Phản ứng đóng thuỷ bị động xảy ra khi: 
- Cây thiếu nước lâu dài do hạn hán, khí khổng đóng lại I 

để tiết kiệm nguồn nước. 
• Trời nắng gắt. lá mất nưđc đột ngột gây phản ứng đóng kh 
• Trời đang nắng, tế bào hạt đậu trương nước, lượng nưđc tl 
gây phản ứng đóng ngay khí khổng. 

- Trời mưa, tế bào quanh khí khổng tăng thể tích, ép lê 

lu 49.* Các yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cơ chế d 
Nồng độ axit abxixic trong tế bào khí khổng. 
Lượng prôlêin có trong tế bào khí khổng. 
Nồng độ ion kali trong tế bào khí khổng. 

5. Sự biến dổi tinh bột thành ( 







n lọc của màng sinh châ't. 
là lưđi nội chất và bộ máy Gôngi. 

tố khoáng đa lưựng có vai ưò chung nào sau đây? 











ư có chứa các hoại chỉi, kíc 

f hấp thụ nitơ chỏ yếu à dại 
jh3. b- 
/cn tử và nìtơ phân tử. D 
: động vật và thực vật phải I 

















□ Câu 164. Chlv chì diệp lục ở irạng ihái: 
A- Bền thứ cấp B- BỊ kích thích. 

Đang truyền điện tử D- Bình thường. 





c. Cung cấp năng lượng (ATP) và lực khử mạnh ( 

□ Câu 176*. Pha tối quang hợp là: 
1. Chuỗi phản ứng khử (phản ứng men) phức lạp 1 

ra đường CftHiìQft rồi tái tạo chất nhận C02. 

chất hữu cơ cho tế bào. 

hợp chất hữu cơ (CfiH,A0 
4. Chuỗi phản ứni 

cơ(C02và 

và NADPH, tổng hỢp 

rong pha sáng, để tạo 

Sạ, tổng hợp chất hữu cơ từ 

□ Câu 177. Người ta phân biệt nhóm thực vật Cj, c4 chủ yếu dựa vào: 
A- Sự khác nhau về câu tạo mô giậu của lá. 
B- Sản phẩm cố định cơ2 đầu liên là loại đường nào. 
C- Sự khác nhau ở các phản ứng sáng. 
D- Có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này. 

□ Câu 178. Sản phẩm đầu liên trong pha tối của nhóm thực vật ọ» là: 
A- Aldêhyt pholpho glixêtic (ALPG) B- Ribulo/.o 1.5 diphotphat. 
c- Axit photpho glixêric (APG) D- Ạxịt oxalo axêiic (AOA). 

c- Ribulozo 5 photphat D- Ribulozo 1.5 diphotphat. 
□ Câu 180. Quang hợp d các nhổm thực vật c3, c4 và CAM giống nhau t 

A- Sẵn phẩm cố định C02đầu tiên đều là APG. 
B- Các phản ứng sáng tương tự. 
C- Các phản ứng khử xảy ra trong pha lối. 
D- Chất nhận C02 đầu tiên đều là ribulozo 1,5 diphotphal. 

□ Câu 181. Các loài lúa, khoai, sắn. rau đậu... thuộc nhóm thực vật: 

□ Câu 182. Các loài thực vật nhiệt đđi như ngô. mía. cỏ lồng vực, cỏ gấu 























Câu 247.* Khi đề cập'đến raíi liên quan í 
hấp. Phái biểu nào sau đây đúng? 

2. Nổng độ COĩ cao sẽ có vai trò ức chế quá trìr 

Giữ dược dạng sống tiồm ẩn, để có Ihể làm giống, trồng lia sau nàỵ. 
Giữdược đến mức lối da vẻ mặl số lượng và chất lượng của đối tượng dư 
bảo quản, ưong suốt quá trình bảo quản. 
Làm lăng chấl lượng của đôì tương bảo quản trong suốt quá trình bảo quản. 
Bảo quản được càng lâu càng tốt 

iu 249. Nguyên tắc cao nhất ưong việc bảo quản nông sản là: 

lơi cất giữ phải cao ráo. 
hầị đỗ chồ kín để không ai thấy. 

D- Giảm cường dộ hô hấp đến mức tối thiểu, 
ũ Câu 250. Tại sao phải bảo quản nông sản, thực phẩm ưong điều kiện khi 

A- Vì nếu bị ẩm, nưđc sẽ làm cho cường độ hô hấp tâng, chất hữu cơ bị 
giải, đối tượng bảo quản kém phẩm chất. 

B- Vì ở trạng thái khô ráo. tế bào thực vật sẽ ngừng quá trình hô hấp. 
C- Vì nếu vậy sẽ chuyển chất nguycn sinh từ ưạng thái dịch keo (soi; 







te trong hệ mạch dẫn phụ thui 

íc)Ua 









Bón đúng lúc. đúng I 

: chưa có cây ưồng. (chọn 

cố định đạm. (chọn B) 









□ Câu 203. ATP và NADPH2. (chọn C) 

□ Câu 206. Chu trình đồng hoá C02 của nhóm thực vật c4. (chọn C) 

□ Câu 208. Photpho enol piruvat (PEP). (chọn A) 
□ Câu 209. Axit malic (AM), (chọn C) 
□ Câu 210. Khí CO,, (chọn C) 
□ Câu 211. Chu ơình cố định C02 của nhóm thực vật CAM. (chọn D) 
□ Câu 212. Photpho enol piravat. (chọn B) 
□ Câu 213. Axit malic. (chọn C) 
□ Câu 214. Tinh bột. (chọn A) 

đường CAM. (chọn D) 
a Câu 216. Lá cây có màu xanh lục V! các phân tử diệp lục a và diệp lục b chứa 

nhân magiê.(chọn A) 
□ Câu 217. Nước cung cấp cho qná trình quang hỢp được cây lấy từ đất. qua bó 
. mạch gỗ đến lá. (chọn B) 
□ Câu 218. Hô hấp là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và nước, 

đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết, (chọn D) 
□ Câu 219. CftH|2Ofi + 602 —> 6 C02 + 6H20 + Q (năng lưựng). (chọn C) 
□ Câu 220. Hô hấp nội bào xảy ra tại bào quan ti thể. (chọn A) 
□ Câu 221. Loại tế bào nào có cường độ ưao đổi chất mạnh (tế bào tiết, tế bào 

đỉnh sinh ưưỏng...) sẽ có số lượng ti thé lớn. (chọn C) 
□ Câu 222. (chọn D) 
□ Câu 223. Đơn vị chức năng của ti thể là ôxixôm. (chọn B) 

□ Câu 225. Hô hấp cung cấp ATP, tạo ra sản phẩm trung gian, là ưung tâm biến 
đổi vật chấi và năng lượng ưong tế bào. (chọn D) 



□ Câu 237. Trong pha hiếu khí, chuỗi hô hấp và quá trình photphorin hoá oxi 

□ Câu 238. Hệ số hô hấp là tỉ số giữa phân tử C02 thải ra, vđi số phân tử 02 hút 
vào khi hô hấp. (chọn A) 

□ Câu 239. Hệ số hô hấp của nhóm cacbohiđrat = 1. (chọn B) 

giá tình trạng hô hấp của cây. (chọn D) 
□ Câu 241. Hô hấp bao gồm các phản ứng hoá học cần sự xúc tác của enzim, do 

vậy quá trình này phụ thuộc chạt chẽ vào nhiệt độ. (chọn C) 
□ Câu 242.0°C - 10°C. (chọn C) 



hí, đường ChH|2Oft được phân hu 

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ở ĐỘNG VẬT 
I. CÁC YÊU CÁU Cơ BẢN 

1- VỀ KIẾN THỨC: 
+ Lạ/i kiến thức vi cấu lụn: Biết đuạc cấu lạo tổn* 1/uúl cữu hi sinh dư 

tạo hệ liêu hóa, hệ M Ịấp vù hệ tuần hoàn phù hạp vài chức nủng cửu mi;, 
chức rà mức tễ bào căn biẾI đuìfc cấu lụo củu lông tuột, phẽbào. mạng nu 

hấp nội bào: nguyên nhi 
Mặc khác, thấy được sự 
phức lụp dẩn. 

2- VỀ Kĩ NĂNG: 

ui ninh hô húp ngoài, hỉ, hấp tro 

\ giải bài tập tự luận và trắc nghiệm, 

câu tạo như thế nào, để phù hợp vđi cl 

Gợiỷ: 

00 nếp gấp) gọi là van ru( 
Ruột non là ống dài 7m dường kính 3ci 
Niêm mạc ruột non có rất nhiồu nếp gấp (khoảng 90 

trên mỗi van ruột có hàng triệu lông nhỏ gọi là lông ruột, trôn đỉnh tế bào lông ruột 
còn có các lông cực nhỏ. Nhờ vậy, đã tăng diện tích bề mặt hấp thụ của ruột lên hàng 
ngàn lần so với bề mặt, tạo điều kiện để hấp thụ hết chất dinh dưỡng. 
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Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 61 dêh 64. 
u Câu 61. Phản ứng I xảy ra ở đâu (rong diều kiện nào? 

A- Xảy ra khi máu đốn phổi, (rong diều kiện áp suấi o, ỏ phổi thâ'p. 

c- Xảy ra khi máu đến phổi, (rong điều kiện áp suất co, ở phổi (hấp. 

□ Câu 62. Phản ứng II xảy ra ử đâu và 
A- Xảy ra khi máu đến phổi; (rong điều kiện áp suấí Oj ồ phổi cao. 
B- Xảy ra khi máu đến mô; trong điều kiện áp suất 02 ở mỏ thấp. 
C- Xáy ra khi máu đến phổi; trohg điểu kiện áp suất COj ở phổi cao. 
D- Xảy ra khi máu đến mô; trong điều kiện áp suất CO2 ở mô cao. 

□ Câu 63. Phản ứng III xảy ra ở đâu và có vai trò gì? 
A- Ở phô' nang của phổi; lây oxi cùa môi trường. 
B- Ở phế nang của phổi; chuyển oxi từ phổi yào máu. 
C- Ở tế bào; cung cấp Hb cho tệ' bào. 
D- Ở tế bào; cung cấp oxi choìố bào. 

A- ở phê' nang của phổi: cung cấp HbCO, cho phổi. 
B- Ở tế bào; lấy oxi cùa lố bào dể chuyển vẻ phổi. 
C- Ở tế bào; cung cấp CO2 cho tô' bào. 

□ Câu 65. Sự vận chuyển o, từ cơ quan hô hấp vào tế bào và vận chuyển co, 
từ tố bào đến cơ quan hô hâ'p đưực thực hiện nhờ: 
A- Tính chất hóa học của Hêmôglôbin (Hb). 
B- Sự khuếch tán khí O2 và co, từ môi trường có nồng độ cao sang môi 
trường có nồng độ thâ'p. 
C- Sự thẩm thâu khí O2 Và co, lừ niôi trường có nồng dộ thâ'p sang môi 
trường có nồng dộ cao. 
D- Máu và dịch mô. 

A- Dây thần kinh phế vị. B- cẩu não. 
C- Hành tủy. D- Dây thần kinh giao cảm. 

□ Câu 67.* Trong hành tủy và cầu não có trung tẵm nào (ham gia dicu hòa cử 
động hô hấp? 
I - Trung tâm hít vào. 2- Trung lâm thở ra. 
3- Trung tâm ức chế. 4- Trung tâm khỏi động và ức chế. 













tăng cường tiết ADH và 
□ Câu 108. Nồng tộ Na * tron 















◦ CHƯƠNG 

thống hóa.... 
+ Giải thích được các cư chế, các hiện tượng cảm ứng ở thực vật, ứ dộng vậ 

Trên cư sở đó, vận dụng các hiểu biết vào việc điều khiển vật nuôi, cây trồng the 
hướng có lợi cho con người, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên thiôn nhiên. 

+ Rèn luyện kĩ năng giải bài tập tự luận và trắc nghiệm. 
II. BÀI TẬP Tự LUẬN 
□ Câu 1.1. Thế nào là vận động cảm ứng ở thực vật? 

2. Trình bày các hình thức vận động sau: Vận động xòe và cụp lá 

Gợiỷ: 
I. Khái niệm vận động cảm ứng: 

trường từ mọi phía lên cơ thể. 
- Cơ chế chung của các hình thức vận động cảm ứng là do sự thay đổi si! 

trương nước, co rút chất nguyên sinh, biến đổi quá trình sinh lí, sinh hóa ihc 
nhịp điệu đồng hồ sinh học. 

II. Các hình thức vận động ở cây trinh nữ, cây bắt mồi: 

















































CHƯƠNG 
Ị_SINH TRƯỞNG VÀ PHÃT TRIỂN 

I. CÁC YÊU CÁU CŨ BẰN CỦA CHƯƠNG 
i. VỀ KIẾN THỨC: 
+ Biết được các khái niệm về sinh trưởng, phát triển, sinh trưởnj 

trưởng thứ cấp, hoocmôn, phitohoocmôn, biến thái, biến thái hoàn t< 

trưởng và phát triển ô sinh vật. 
+ Nắm được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển, vai trò các nhân tố 

bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của thực 

2. VỀ KĨ NĂNG: 
+ Vận dụng các kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống 

vật. Trên cơ sở đó, chủ động điều khiển quá trình sinh trưởng và phát ưiển của 
vật nuôi, cây trông theo hướng có lợi cho con người. 

II. BÀI TẬP Tự LUẬN 

- Kích thích tế bào ưương giãn, phình to ra. 
- Ảnh hưởng đến sự phấn chia tí bào. 
- Gây ra tính hưđng động của cây, tính hướng sá 

ia thân và hướng đất dương của rễ. 



3. Mối liên hệ giữa sinh trưởng và phát triển: , . ' . 

- Một cơ quan, bộ phận cỏa cây có thể sinh trưởng nhanh nhưtìg phát triển chậm 

n. Chu kì cây một năm - phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp: 
1. Chu kì sinh trưởng và phát triển của cây một năm: 
Chu kì sinh trưởng và phát ưiển của cây một năm có sự kế tiếp của các giai 

đoạn của hai pha sinh trưởng và sinh sản, bất đầu từ khi hạt nảy mầm đến khi tạo 











C- Khi hạt nảy mầm đến khi tạo hạt mới. 

□ Câu 3. Phát triển d thực vật là: 
A- Quá trình nhân giống cây trồng lên nhiẻu lần. 
B- Quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hóa của tế 
bào, làm cỉy ra hoa, kết quả, tạo hạL 
C- Quá trình tăng trường của cây theo chiều ngang. 
D- Quá trình tăng lên vẻ số lượng, khối lượng và kích thước tế bào. làm cây lớn lên. 

Q Câu 4. Sinh ưưdng ỏ thực vật là: 
A- Quá trình tăng lên vẻ số lượng, khối lượng và kích thước tế bào, làm cây lớn lên. 

C- Quá trình từ lúc hạt niy mầm đến lúc cây chết đi. 
D- Quá trình từ lúc hạt niy mầm đến lúc tạo quả, kết hạt. 

□ Câu 5. Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưdng của (A), làm cho cây (B). 
(A) và (B) lần lượt là: 
A- Mô phân sinh; lđn và cao B- Bó mạch gỗ; cao và Iđn. 
C- Rễ; c£y Iđn và cao lên D- Thân; thân cây to chiều ngang. 

































+ ứng dụng sinh đẻ có kế hoạch trong đời sế 
2. VỀ Kĩ NĂNG: 

+ Vận dụng để giải các bài lập tự luận và trắc nghiệm. 
II. BÀI TẬP Tự LUẬN 
□ Câu 1. Phân biệt thụ phấn vđi thụ tinh ở thực vậc Thế nào là thụ tinh kép? 
Gợi ỷ: 

I. Thụ phấn: 
a. Sự hình thành hạt phấn: 
Mỗi tế bào mẹ hạt phấn mang bộ NST 2n giảm phân cho 4 hạt phấn mang bộ 

đơn bội n. Trong hạt phấn có hai tế bào: Tế bào sinh dương phân hoá thành ống 
phấn, tế bào bé sẽ tạo hai giao tử dực. 

b. Sự hình thành túi phôi: 
Một tế bào (2n) giảm phân lạo bốn tế bào có bộ NST dơn bội (n). 
Một trong bốn tế bào phân chia tiếp tạo túi phôi. Ba tế bào còn lại bị thoái hoá. 
c. Sự thụ phấn: 
Thụ phấn nhờ gió hay côn trùng sâu bọ hoặc con người là trương hỢp hạt 
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